
Wilo-Yonos PICO
komfort montażu  
i minimalizacja czasu pracy.

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Funkcja automatycznego  
powrotu do ustawionych parametrów



Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silnikiem 
synchronicznym w technologii ECM, odpornym na prąd przy zabloko-
waniu i ze zintegrowanym elektronicznym układem regulacji wydajności 
do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Z silnikiem o najwyższej 
sprawności, z dużym momentem rozruchowym, wyposażona w funkcję 
automatycznego odblokowywania się.

Wilo-Yonos PICO
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Wilo-Yonos PICO

Typ
Króćce  

przyłączeniowe 
Rp

Długość  
montażowa lo

[mm]

Masa 
brutto M

[kg]
Nr art.

Yonos PICO 15/1-4-130 ½ 130 2.0 4 164 011

Yonos PICO 15/1-6-130 ½ 130 2.0 4 164 012

Yonos PICO 25/1-4-130 1 130 2.0 4 164 017

Yonos PICO 25/1-6-130 1 130 2.0 4 164 018

Yonos PICO 25/1-8-130 1 130 2.0 4 179 660

Yonos PICO 25/1-4 1 180 2.2 4 164 031

Yonos PICO 25/1-6 1 180 2.2 4 164 032

Yonos PICO 25/1-8 1 180 2.2 4 164 019

Yonos PICO 30/1-4 1¼ 180 2.2 4 164 015

Yonos PICO 30/1-6 1¼ 180 2.2 4 164 016

Yonos PICO 30/1-8 1¼ 180 2.2 4 164 020

Yonos PICO-D 30/1-6 1¼ 180 5,2 4 178 164

Zastosowanie
Pompa do wszystkich wodnych systemów grzewczych i kli-
matyzacyjnych, pozwalająca również na pracę z roztworami 
glikolu o stężeniu do 50%.

Dane techniczne
ƒ Współczynnik efektywności energetycznej EEI < 0,20
ƒ Woda grzewcza (zgodnie z VDI 2035)
ƒ Mieszaniny woda-glikol (max 1:1)
ƒ Temperatura przetłaczanego medium od -10°C do 95°C
ƒ Napięcie zasilania 1~230V, 50/60 Hz
ƒ Stopień ochrony: IPX 2D
ƒ Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼
ƒ Maks. ciśnienie robocze 6 bar



Wilo-Yonos PICO zaprojektowana jest z myślą o zapewnieniu maksy-
malnego komfortu montażu przy jednoczesnej minimalizacji nakładu 
czasu pracy fachowców zajmujących się przygotowaniem instalacji 
grzewczych. Czynności konieczne podczas montażu zabiorą teraz 
dużo mniej czasu dzięki szeregowi niezwykle użytecznych funkcji, 
które pozwolą również na uniknięcie niepotrzebnych wizyt serwiso-
wych podczas eksploatacji systemu. 

 1  funkcja automatycznego zachowania ustawionych 
parametrów pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci

Pamięć ustawień to cecha wyróżniająca pompy Wilo od dostępnych na 
rynku pomp konkurencji w tej samej kategorii. W przypadku zaniku na-
pięcia, czy to spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi bądź 
też awariami sieci, pompa nie przechodzi do ustawień fabrycznych, lecz 
powraca do nastawy sprzed awarii. Dzięki temu unikniemy konieczności 
ponownych wizyt u Klienta celem programowania pompy po każdym 
zaniku napięcia. 

 2 funkcja odblokowania wirnika po przestoju
Aby zapewnić sprawną eksploatację, Wilo-Yonos PICO wyposażona 
została w istotne funkcje bezpieczeństwa: standardowo wbudowane 
zabezpieczenie silnika oraz automatyczną funkcję deblokady. Cechy te 
wpływają na niezawodność działania. Częstym problemem pojawiają-
cym się szczególnie jesienią, przed rozruchem pompy było zblokowanie 
wirnika spowodowane tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na 
wirniku. Funkcja odblokowywania pozwala na wprowadzenie wirnika 
w ruch rotacyjny w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia wirnika i po-
prawnej pracy pompy. W nowych pompach Wilo dzieje się to całkowicie 
automatycznie. 

 3 funkcja automatycznego odpowietrzania pompy
Funkcja „AIR” - odpowietrzania pompy pozwala na samoczynne usunię-
cie niepożądanego powietrza z komory wirnika oraz całej instalacji. Po 
uruchomieniu systemu pompa przez 10 minut zwiększając i zmniej-

szając prędkość przepływu wody, 
wyprowadza powietrze z instalacji 
przez zamontowane na jej końcach 
zawory odpowietrzające. Funkcja 
ta jest tym bardziej korzystna, iż 
wymaga wyłącznie załączenia jej 
przez Instalatora, a reszta dzieje się 
już automatycznie.  

Aby włączyć funkcję automatycznego odpowietrzenia należy:
ƒ   ustawić czerwone pokrętło na symbolu „AIR”. 
ƒ   po 3 sekundach na wyświetlaczu LED pojawią się poziome słupki poruszają-

ce się w górę. Sygnalizują one załączenie automatycznego odpowietrzenia, 
które trwa ok. 10 min. W trakcie, gdy funkcja ta jest aktywna, może być 
słyszalny lekki szum. 

ƒ   po tym czasie pompa sama zatrzymuje się i przechodzi w tryb gotowości do 
pracy, co jest sygnalizowane na wyświetlaczu LED przez migające środkowe 
słupki. 

ƒ   funkcja ta może być w dowolnym, wcześniejszym momencie wyłączona 
przy pomocy czerwonego pokrętła. 

ƒ   po odpowietrzeniu należy ponownie ustawić żądany tryb regulacji oraz 
wysokość podnoszenia, aby pompa powróciła do pracy.



 4 kompaktowa budowa i łatwy montaż
Niezwykle kompaktowa budowa 
pomp Wilo sprawia, że ich instalacja 
możliwa jest nawet w pomiesz-
czeniach o bardzo ograniczonej 
powierzchni. Dodatkowo, dzięki za-
stosowaniu wtyczki Wilo-Konektor, 
wyeliminowaliśmy problem związany 
z koniecznością rozkręcania skrzynki 
zaciskowej i uciążliwego podłączania 
przewodu zasilającego. Zastosowanie 
szybkozłącza pozwala na połączenie 
pompy do sieci elektrycznej bez ko-
nieczności użycia narzędzi. Specjalne 
odlewy pod klucz na korpusie pompy 
pozwalają na jej wymianę bez obawy 
uszkodzenia sterownika. 

 5 prosta nastawa parametrów pracy 
Dużą zmianę w zakresie oferty pomp obiegowych przyniosła na 
początku 2013 roku Dyrektywa ErP. Stosowanie pomp o najwyż-
szej sprawności to nie tylko korzyści dla użytkownika związane ze 
zmniejszeniem rachunków za zużycie energii elektrycznej, ale przede 
wszystkim oszczędność czasu podczas prac montażowych oraz 
w okresie eksploatacji, podczas opieki nad wykonaną wcześniej insta-
lacją. Instalatorzy, przekonują się dziś, że pompy elektroniczne oferują 
wiele korzyści pomocnych w zwiększeniu efektywności ich pracy. 

Technika „czerwonego pokrętła“ zapewnia nie tylko szybką instalację, 
lecz także precyzyjne dokonanie regulacji ustawień. Pokrętło, znane 
z tradycyjnej pompy Wilo-Star RS, to znacznie poszerzony, wzbogaco-
ny o funkcje sterujące, bezstopniowy regulator obrotów. Wybierając 
jeden z dostępnych trybów 
ustawiamy sposób pracy 
pompy względem instalacji: 

ƒ   ∆p-v: „zmienna różni-
ca ciśnienia”, nastawa 
szczególnie polecana do 
systemów grzejnikowych 
z zastosowaniem zaworów 
termostatycznych,

ƒ   ∆p-c: „stała różnica ciśnie-
nia”, nastawa przeznaczona 
szczególnie do systemów 
ogrzewania podłogowego. 

Należy ustawić pokrętło maksymalnie w lewo dla regulacji proporcjonalną 
różnicą ciśnienia - ∆p-v lub maksymalnie w prawo dla regulacji stałą różnicą 
ciśnienia ∆p-c. 
ƒ   na wyświetlaczu pojawi się wartość ciśnienia oznaczona symbolem „m”
ƒ   wartość można zmieniać w podziałce co 0,1 metra. 
ƒ   po 2 sekundach od zakończenia ustawiania wysokości podnoszenia, 

wyświetlacz LED zacznie migać 5 razy. 
ƒ   następnie powróci do wyświetlania aktualnego poboru mocy w Watach 

oznaczonego symbolem W, który będzie świecił się na stałe.

regulacja  
proporcjonalną różnicą 
ciśnienia Dp-v

regulacja  
stałą różnicą  
ciśnienia Dp-c
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Ta pompa spełnia wymagania, jakie nakłada na pompy 
grzewcze dyrektywa Unii Europejskiej, zwana ErP, 
dotycząca efektywności energetycznej pomp 
bezdławnicowych. 

Co więcej, już teraz spełnia nie tylko warunki określone 
w dyrektywie i obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku, 
ale też bardziej rygorystyczne, które wejdą w życie 
od 1 sierpnia 2015 roku.  
Spełniając powyższe wymagania będzie wyznaczała 
standardy przez kolejne lata.

Należy zwrócić szczególną uwagę na szeroki przedział temperatury

przetłaczanej wody w instalacji:

ƒ   przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od -10° do + 95°C,

ƒ   przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od -10° do + 110°C.

Pozwala to stosować pompę Wilo-Yonos PICO zarówno w obiegach 
klimatyzacyjnych, jak i w systemach grzewczych.

Wykorzystując kompaktową budowę pompy Wilo-Yonos PICO oraz 
popularność instalacji ogrzewania podłogowego, przygotowaliśmy 
specjalnie do tego typu systemów grzewczych, dodatkowy typosze-
reg z rozszerzeniem charakterystyki o wysokość podnoszenia słupa 
wody aż do 7,5 m!  

Wilo-Yonos PICO to w pełni elektroniczna pompa bezdławnicowa, 
z bezstopniowym silnikiem synchronicznym ECM o najwyższej spraw-
ności i minimalnym poborze mocy 4 W. W ciągu roku pompa zużywa 
jedynie 49 kWh! Pompa Wilo-Yonos PICO zapewnia oszczędność 
energii elektrycznej do 90% w stosunku do pomp standardowych. 

Telewizor

Pralka

Zmywarka

Oświetlenie

Piec elektryczny

Pompa nieregulowana, 
przewymiarowana

Wilo-Yonos PICO

kWh/rok Koszty energii elektrycznej/rok

25 zł

81 zł

86 zł

105 zł

142 zł

191 zł

215-344 zł500-

49 kWh



PL/2015/11

Wydrukowano na papierze  
ekologicznym, otrzymanym  

w 100% z makulatury.

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA: 
801 DO WILO
(czyli 801 369 456)

Rafal.Janeczek@wilo.pl
dystrybucja

696 991 455

Jan.Mitura@wilo.pl
dystrybucja 
606 379 279

Marek.Andrzejewski@wilo.pl
dystrybucja

604 178 778

Dawid.Komorowski@wilo.pl
inwestycje

608 328 040

Katarzyna.Czapska@wilo.pl
inwestycje

 602 317 564

Jacek.Wichrzycki@wilo.pl
dystrybucja

602 440 869

Jaroslaw.Bogulak@wilo.pl
dystrybucja

665 400 143
Marek.Stachurski@wilo.pl

dystrybucja 
604 219 988

Mariusz.Smigiel@wilo.pl
inwestycje

602 559 030

Michal.Kotlarek@wilo.pl
inwestycje

606 277 588

Gniewosz.Siemiatkowski@wilo.pl
inwestycje

665 402 684

Tomasz.Kantor@wilo.pl
inwestycje

665 401 994

Grzegorz.Grzyb@wilo.pl
inwestycje

604 900 666

Grzegorz.Bielecki@wilo.pl
inwestycje

606 305 605

Albert.Adamus@wilo.pl
inwestycje

604 277 800

Ewa.Skibinska@wilo.pl
inwestycje

602 440 689

Dariusz.Knap@wilo.pl
inwestycje

665 401 246

Grzegorz.Celmer@wilo.pl
inwestycje

604 243 412

Norbert.Sankowski@wilo.pl
inwestycje

606 309 300

Sebastian.Swiatek@wilo.pl
inwestycje

602 200 414


